
 

Manual do usuário do receptor de chamada sem fio  

MODELO JZ-22C 

Obrigado por escolher o sistema de chamada sem fio produtos. Para ser melhor usar o produto, por favor leia esta 

instrução de operação cuidadosamente. 

  Instale o receptor da lâmpada sem fio na parte superior a porta de cada quarto de hospital, quando alguém precisa de 

ajuda, basta pressionar o botão de emergência, o a lâmpada colorida correspondente acenderá ou piscará. Para 

exemplo, chamada comum, luz vermelha acesa; emergência chamada, cintilação de luz azul e sirene. 

Isso é amplamente usado no hospital, na casa dos idosos e assim por diante. 

 

 

Dados técnicos 

Tensão de trabalho: DC12V 

Frequência de trabalho: 433.92MHz 

Corrente de espera: ≤10mA ± 2mA 

Corrente de trabalho: 138mA ± 10mA 

Volume:> 100dB 

Sensibilidade:> -103dBm 

 

 



Funcionamento 

1.Pressione o botão A no controle remoto, a luz verde acende. 

2.Pressione o botão B (botão de chamada) no controle remoto, a luz vermelha acesa. 

3.Pressione o botão C (botão de emergência ou puxe a corda) no controle remoto, a luz azul pisca voz de alarme. A voz 

pode ser desligada ou ajustada abaixar pelo interruptor interno. 

4.Pressione o botão D no controle remoto, com toda a luz apagada. 

 

Programando 

Pressione o botão, o vermelho indicador aceso e pressione qualquer botão no controle remoto, o indicador LED pisca 

duas vezes, significa que o controle remoto foi emparelhado com o receptor bem-sucedido. 

Cada receptor da lâmpada pode emparelhar 40 botões de chamada máximo. 

O parâmetro do botão de chamada deve ser 433.92MHz / PT2240 / 4.7Mohm 

 

Excluindo / deletando 

Pressione e segure o botão de emparelhamento por 5s, todos os botões de chamada emparelhados serão excluídos. 

GARANTIA: 

A AUTKOM concede a garantia contra eventuais defeitos de fabricação a este produto pelo período de 12 meses 
a contar da data de venda e a emissão da respectiva Nota Fiscal.  
 
Os produtos são submetidos a testes assistidos em nossa empresa antes do envio dos equipamentos, garantindo 
um baixo índice de retorno por defeitos de fabricação, por isso durante a vigência do prazo de garantia os 
equipamentos  que se apresentarem defeituosos, deverão ser remetidos à nossa empresa em São Paulo/SP, sendo 
que as despesas de remessa ou transporte correm por responsabilidade do cliente, forneceremos gratuitamente 
reposição das que apresentarem comprovado defeito de material. 
Não estão incluídas em nossa garantia visitas aos locais de instalação.  
Quando se tratar de defeitos que o cliente não saiba definir, recomenda-se despachá-las integralmente e bem 
acondicionadas à nossa empresa para respectivo reparo. Os produtos revendidos pela AUTKOM, terão suas 
garantias repassadas aos clientes conforme especificadas pelos seus fabricantes. 
Por ser simples, o cliente pode solucionar eventuais problemas operacionais, de configuração dos equipamentos, 
consultando o Manual de Operacional enviado na compra do produto. 
 
Está garantia perde seu efeito se: 
 
1) A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações; 
2) O produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agente da natureza, maus tratos ou ainda 
alterações e consertos realizados por pessoas não autorizadas; 
3) Armazenamento inadequado, avarias do transporte, Sinistros decorrentes, componentes queimados por alta 
descarga elétrica, excessiva temperatura no local de instalação, excesso de umidade, exposição a produtos 
abrasivos; 
4) A Nota Fiscal do produto estiver adulterado, rasurado, danificado ou falta da mesma. 
5) Os defeitos ou desempenho insatisfatório forem provocados pela utilização em locais impróprios ao 
equipamento, como em ambientes abertos/externos sujeitos aos agentes da natureza. 
 
A Garantia não cobre: 
 
1) Custo de remoção e transporte dos produtos para conserto até nossa empresa; 
2) Eliminação de interferência externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades 
de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de instalações inadequadas. 
3) Serviços de instalações e limpeza. 

 
Sua compra na AUTKOM caracteriza que você concorda com as condições aqui expostas. 


